
 

Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro  
 

Elusen Gofrestredig: Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro, Rhif: 1078690. 

Cwmni Cofrestredig gyda Gwarant Gyfyngedig  Rhif: 3865537 

Cydgysylltydd y Prosiect 

Lleoliad Yn y cartref.  

Bydd yn ofynnol i chi deithio ledled Sir Benfro, yn enwedig 
ledled Gogledd-orllewin Sir Benfro ar gyfer gwaith (caiff treuliau 
teithio eu had-dalu ar gyfradd o 45c y milltir).  

Oriau: 16 awr yr wythnos  

Bydd oriau ychwanegol ar gael ar gyfer dyletswyddau gyrru ar 
gyfradd o £8.50 yr awr.  

Cyflog:  Cyflog o £10,275 y flwyddyn (£23,836 pro rata, yn gysylltiedig 
ag NJC SCP17).  Cyfradd tâl o £12.35 yr awr. 

Hawl i wyliau: 106 awr y flwyddyn (25 diwrnod y flwyddyn gyda gwyliau 
cyhoeddus pro rata) 

Pensiwn: Yn destun Cofrestru'n Awtomatig i Gynllun Pensiwn Cludiant 
Gwirfoddol Sir Benfro (Cyfraniad o 3% gan y Cyflogwr a 5% gan 
y Cyflogai).  

Cyfnod Rhybudd Bydd angen rhoi dau fis o rybudd.  

Rheolwr Llinell:        Cadeirydd Ymddiriedolwyr Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro  

Yn gyfrifol am y 
canlynol:          

Gyrwyr y Gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig a'r 
gwasanaeth bws ysgol cysylltiedig.  

Cydgysylltu â'r 
canlynol: 

Bwrdd Prosiect Gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig 
Sir Benfro 
Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro a 
sefydliadau Trafnidiaeth Gymunedol Lleol  
Cyngor Sir Penfro 
Gweithredwyr Trafnidiaeth y Sector Preifat  
Gwirfoddolwyr 
Grwpiau cymunedol lleol 
Cynghorau Cymuned a Thref 
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro 
 

Contract Tymor Penodol Cychwynnol am 1 Flwyddyn gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn 
yn amodol ar gyllid.  
 
Diben y swydd: 

Cydgysylltu'r gwaith o ddatblygu a rhedeg Gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol 
Integredig Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro ar gyfer Gogledd-orllewin Sir Benfro, a 
helpu gyda'r gwaith o hyrwyddo gwasanaethau Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro yn 
gyffredinol ledled Sir Benfro.  
 
Dyletswyddau: 

1. Helpu gyda'r gwaith o ddatblygu'r gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig 
newydd ar gyfer Gogledd-orllewin Sir Benfro.  



 

 

2. Cydgysylltu'r gwaith o hyrwyddo'r gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig, e.e. 
drwy ymweld â darpar grwpiau defnyddwyr a rhanddeiliaid, gan ddatblygu deunydd 
masnachol ac ati, a nodi hyrwyddwyr lleol sy'n frwd dros hybu'r defnydd o 
drafnidiaeth gyhoeddus neu drafnidiaeth gymunedol o fewn eu cymuned.    

3. Goruchwylio'r gwaith o redeg y gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig [ar y 
cyd â Thasgmon Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro mewn perthynas ag unrhyw faterion 
gweithredol gyda'r cerbydau], cydgysylltu â'r Ganolfan Archebu mewn perthynas ag 
amserlenni'r gwasanaeth, a'r Cyngor/Ysgol Caer Elen fel y bo'n briodol mewn 
perthynas â gwasanaeth bws yr ysgol. 

4. Recriwtio a rheoli gyrwyr y gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig a gyrwyr y 
bys ysgol, cydlynu rotas gyrwyr a threfnu bod staff wrth gefn/staff cyflenwi yn ystod y 
gwyliau ar gael fel y bo'n briodol.  

5. Ennill a chynnal trwydded yrru D1 a thystysgrif Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws 
Mini (MiDAS), a gyrru bws mini'r gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol 
Integredig/gwasanaeth yr ysgol ar sail wrth gefn/cyflenwi.  [Mae oriau â thâl 
ychwanegol ar gael am ddyletswyddau gyrru arferol drwy gyd-drafod ar-wahân]. 

6. Casglu tystiolaeth am ganlyniadau prosiectau, rhannu adborth gan ddefnyddwyr am 
y gwasanaeth ac adrodd yn ôl i Fwrdd Ymddiriedolwyr Cludiant Gwirfoddol Sir 
Benfro a Bwrdd Prosiect Trafnidiaeth Ymatebol Integredig am hynt y gwaith.  

7. Cydgysylltu ag Ysgrifennydd Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro mewn perthynas â 
gweinyddiaeth ariannol y prosiect.  

8. Helpu gyda'r gwaith o werthuso'r gwasanaeth Trafnidiaeth Ymatebol Integredig a 
chynllunio ar gyfer dyfodol y prosiect y tu hwnt i'r cyfnod ariannu.  

9. Helpu Ymddiriedolwyr Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro gyda'r gwaith o hyrwyddo a 
datblygu gwasanaethau eraill Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro yn Sir Benfro, gan 
gynnwys bysiau mini at ddefnydd grwpiau cymunedau, llogi ceir hygyrch, a recriwtio 
gyrwyr gwirfoddol.  

10. Helpu gyda'r gwaith o gymryd archebion ar gyfer bysiau mini a llogi ceir hygyrch.  

11. Cyfeirio at wasanaethau cymorth cymunedol a thrafnidiaeth arall lle y bo'n briodol.  

12. Dyletswyddau eraill sy'n gymesur â'r swydd o bryd i'w gilydd yn ôl yr angen.  

      

Manyleb Person 

 

- Dealltwriaeth o'r problemau trafnidiaeth a wynebir gan bobl ledled Gogledd-
orllewin Sir Benfro, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.  

- Profiad o redeg neu gydgysylltu gwasanaethau trafnidiaeth.  

- Profiad o brosiectau cymunedol a/neu weithio gyda chymunedau i ddatblygu a 
hyrwyddo gwasanaethau. 

- Sgiliau rheoli prosiectau a phrofiad o wneud hynny.  

- Yn gymwys wrth ddefnyddio cyfrifiadur gyda phrofiad o Microsoft Word, Excel, E-
bost a'r Cyfryngau Cymdeithasol.  

- Yn gyfarwydd â Sir Benfro.  

- Sgiliau datrys problemau a negodi.  

- Sgiliau cyfathrebu da 

- Y gallu i weithio oriau hyblyg mewn ymateb i anghenion y prosiect, gan gynnwys 
rhai nosweithiau a phenwythnosau os bydd angen. 



 

 

- Mynediad at gar at ddibenion gwaith, neu'r gallu i deithio i leoliadau gwledig ac 
anghysbell nad oes ganddynt wasanaeth trafnidiaeth cyhoeddus ar hyn o bryd. 

Trwydded Yrru lawn gyda hawl categori D1 (naill ai D1 (101) neu drwydded D1 
lawn ar ôl pasio prawf ar wahân) neu barodrwydd i gael hyfforddiant i ennill y 
drwydded hon. Rhaid dangos parodrwydd i yrru bws mini o bryd i'w gilydd.  

- Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol.  

 


